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1.

Inleiding

Met het wegvallen van de Stadsregio Amsterdam (SRA) en de versterkte samenwerking binnen
de Metropoolregio Amsterdam (MRA), in combinatie met de Vervoerregio, hebben de
deelregio’s binnen de MRA aan belang gewonnen. In de deelregio Amstelland-Meerlanden1 is
gekozen om de aanhaking bij de MRA te borgen via de reeds bestaande gemeenschappelijke
regeling Amstelland-Meerlanden overleg (GR AM).
Daarnaast is besloten om compacte ambtelijke ondersteuning samen te stellen die de aanhaking
van Amstelland-Meerlanden bij de MRA faciliteert en de financiering van deze ambtelijke
ondersteuning te organiseren via de GR AM.
De volgende besluiten zijn in dit kader in 2017 door de Regiegroep AM2 genomen3:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

de bijdrage per inwoner aan de GR AM te verhogen van € 0,10 naar € 0,73 per inwoner
vanaf 1 januari 2017;
middelen grotendeels in te zetten voor een AM-team, bestaande uit een regiosecretaris
EZ, Ruimte en Duurzaamheid AM, een regiosecretaris wonen AM, een regiosecretaris
Verkeer en Vervoer, en uitbreiding van de capaciteit van ambtelijk secretaris AM en
secretariaat;
de medewerkers van het AM-team via detachering aan te stellen en als volgt te
spreiden over drie gemeenten: de algemeen secretaris krijgt als werkplek
Haarlemmermeer, de secretaris EZ/RO/duurzaamheid komt in Amstelveen/Aalsmeer
en de secretaris wonen in Diemen;
de kosten per inwoner voor De Ronde Venen te handhaven op € 0,10 per inwoner,
omdat zij geen onderdeel zijn van de MRA;
de colleges voor te stellen (een deel van) de vrijval SRA gelden t.b.v. samenwerking op
EZ en wonen te reserveren;
de colleges voor te stellen aan de hand van een AM-agenda een (twee) jaarlijks
werkplan uit te werken en voor de uitvoering de benodigde geld en capaciteit te
reserveren.

Met uitzondering van het vijfde punt4, hebben de zeven colleges van B&W conform bovenstaand
voorstel van de Regiegroep besloten. De ambtelijke ondersteuning is sinds 1 januari 2018
compleet op sterkte met de invulling van alle functies van het AM-team. Onderstaand document
bevat het eerste werkplan van het AM-team voor 2018 (2e helft) en 2019. Omdat dit het eerste
werkplan is, is naast het feitelijke werkplan (hfdst. 5) ook een beschrijving opgenomen van de
huidige situatie.
Idealiter wordt een dergelijk werkplan gebaseerd op een agenda. Op dit moment is er, in
tegenstelling tot wat bij punt zes beoogd was, geen integrale AM-agenda. Er zijn wel twee
deelagenda’s namelijk een Economische Agenda AM en een Actie Programma Wonen AM. De
1 Dit zijn de gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn.
2

De Regiegroep AM bestaat uit de zeven burgemeesters van de deelnemende gemeenten
Voorstel ondersteuning AM team versie aangepast nav Regiegroep 8 februari, d.d. 14 februari 2017
4 Het college van Aalsmeer heeft besloten de vrijval van SRA gelden terug te laten vloeien in de algemene middelen. De
overige gemeenten hebben conform voorstel de SRA gelden gereserveerd voor EZ en Wonen.
3
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financiering van de uitvoering van beide deelagenda’s maakt geen onderdeel uit van de GR,
maar wordt georganiseerd via de inhoudelijk verantwoordelijke portefeuillehouders. Het
verkennen of er bestuurlijk draagvlak is voor het opstellen van een integrale AM-agenda in
aansluiting op de MRA agenda, ziet het AM-team als een van zijn speerpunten voor de komende
periode. Een integrale AM-agenda kan tevens input zijn voor de vernieuwde MRA-agenda die de
komende periode opgesteld gaat worden.
Evaluatie werkwijze AM-ondersteuning
Bij het besluit om een compact AM-team in te richten om de aanhaking van de regio
Amstelland-Meerlanden (AM) bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te faciliteren, is tevens
de afspraak gemaakt om deze werkwijze af te spreken voor een periode van 2 jaar (2017-2018)
en elk half jaar de werkwijze te evalueren en verder aan te scherpen. Een evaluatie van de
werkwijze van de AM-ondersteuning is voorzien in het najaar van 2018. De uitkomsten van deze
evaluatie zullen in een volgende versie van het werkplan worden meegenomen. Naar
verwachting is dit in het eerste kwartaal van 2019.
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2.

Governance MRA-AM

De sterkere positionering van de deelregio AM binnen de nieuwe samenwerking in MRA verband
wordt ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Overleg
(hierna; GR AM), een samenwerking van 7 gemeenten. In 2017 is de gemeente De Ronde Venen
toegetreden tot de GR AM. De Ronde Venen is een gemeente in de provincie Utrecht en maakt
geen onderdeel uit van de MRA. Gezien haar ligging en haar opgaven heeft de gemeente een
sterke verbondenheid met de AM-regio.
Schematisch zit de samenhang tussen AM en de MRA qua governance er als volgt uit:

Figuur 1: Governancestructuur MRA en AM
Het Plenair colleges (het AB van de GR AM), de Regiegroep AM (het DB van de GR AM) en het
secretarissenoverleg AM zijn onderdeel van de gemeenschappelijke regeling AmstellandMeerlanden. Daarnaast zijn er op dit moment drie portefeuillehouders-overleggen op
deelregionaal niveau, namelijk voor Economie, Wonen en Verkeer en Vervoer. De wethouders
uit AM bereiden in deze overleggen de ‘AM inbreng’ in betreffende bestuurlijke platformoverleggen op MRA niveau voor en maken bestuurlijke afspraken op AM niveau. In de
Regiegroep AM is begin 2018 als uitgangspunt geformuleerd dat de AM-overlegstructuur zoveel
mogelijk aansluit bij de MRA overlegstructuur. Na de verkiezingen in 2018 wordt verkend of er
ook behoefte is aan een AM portefeuillehoudersoverleg voor Duurzaamheid en Ruimte.
De MRA platforms en portefeuillehoudersoverleggen bepalen zelf de samenstelling van de
overleggen. In de praktijk zitten er in de MRA platforms en portefeuillehoudersoverleggen per
deelregio in de meeste gevallen twee bestuurlijk vertegenwoordigers. Dit geldt niet voor het
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platform Mobiliteit. De vertegenwoordiging in dit platform is op een andere wijze georganiseerd
(zie figuur 2)
De raadsleden5 uit de AM regio hebben met de komst van de MRA een raadsledenplatform
gevormd. Dit platform bestaat uit twee vertegenwoordigers uit elke raad uit de AM regio en
heeft als voornaamste taak om de positie van de gemeenteraden binnen de regionale
samenwerking te versterken.
Voor het onderdeel Wonen werkt AM op belangrijke onderwerpen samen binnen de voormalige
SRA, nu RAP6-regio genoemd. Deze samenwerking is juridisch niet verankerd. Voor deze
portefeuillehoudersoverleggen worden alle 15 aangesloten gemeenten uitgenodigd.
Op het onderwerp Verkeer & Vervoer zijn de AM-gemeenten, tezamen met de gemeenten uit de
regio Zaanstreek-Waterland en de gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de
Vervoerregio in het Platform Mobiliteit. Onderstaand geeft schematisch weer hoe de
vertegenwoordiging er in de MRA uit ziet.

Figuur 2: Governancestructuur Vervoerregio Amsterdam irt MRA

5 Muv

de gemeente De Ronde Venen
staat voor Regionaal Actieprogramma Wonen, dit is een opdracht vanuit de provincie NoordHolland. Naast de AM-gemeenten (muv De Ronde Venen) zijn de gemeente Amsterdam en de ZaanstreekWaterland gemeenten in de RAP-regio vertegenwoordigd.
6 RAP
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3.

Samenstelling en taken AM-team

Het AM-team bestaat uit de volgende functionarissen, met tussen haakjes de gemeente waar
vanuit ze werkzaam zijn:
• Algemeen regiosecretaris 0,8 fte (gemeente Haarlemmermeer)
• Regiosecretaris Economie, Ruimte en Duurzaamheid 0,7 fte (gemeente Amstelveen)
• Regiosecretaris Wonen 0,6 fte (gemeente Diemen)
• Regiosecretaris Verkeer & Vervoer 0,1 fte (gemeente Diemen)
Daarnaast is er voor het jaar 2018 0,4 fte secretariële ondersteuning (gemeente
Haarlemmermeer) toegevoegd aan het team voor de praktische ondersteuning van het AMteam.
Het AM-team zorgt zowel voor de inhoudelijke als procesmatige aanhaking van de AM
gemeenten. De regiosecretarissen vervullen daarin zowel de secretarisfunctie, ten behoeve van
de bestuurlijke verleggen, als de functie van strategisch adviseur. Dit laatste, de functie van
strategisch adviseur, geldt niet voor de regiosecretaris Verkeer & Vervoer. De strategische
adviesrol wordt ingevuld door de Vervoerregio en de regiosecretaris vervult alleen de
secretarisfunctie. Het AM-team werkt nauw samen met het MRA-bureau. Om goed te kunnen
samenwerken, zijn de regiosecretarissen AM regelmatig op het MRA-bureau aanwezig.
Gezamenlijk adviseert het team de Regiegroep AM en het plenair overleg AM. De uitvoering van
de daadwerkelijke acties en projecten blijft bij de gemeenten zelf en is geen onderdeel van de
begroting van de GR AM of van het AM-team. De voortgang wordt bepaald door de inzet van de
capaciteit van de individuele gemeenten en/of andere partijen waarmee wordt samengewerkt.
De taken van de regiosecretarissen zijn op hoofdlijnen als volgt in te delen:
Secretaristaken:
•
•
•

voorbereidende overleggen op MRA bijeenkomsten voor betrokken
portefeuillehouders en ambtenaren AM;
doel: informeren, afstemming inbreng en agendasetting;
bijdrage leveren aan bijeenkomsten van de raden.

Inhoudelijke taken:
•
•
•

zicht op de uitvoering van de MRA-acties en andere zaken die spelen in de regio;
strategische advisering over inhoudelijke en governance onderwerpen die voor AM
belangrijk zijn;
bijdrage leveren aan vertaling MRA-agenda naar AM-agenda en bijdrage leveren
aan opstellen (twee)jaarlijks werkplan.

De hoeveelheid formatie die in 2017 is vastgesteld voor de verschillende onderwerpen die de
regiosecretarissen in hun portefeuille hebben, is gebaseerd op een inschatting van de gewenste
inzet op basis van de bestuurlijke prioriteiten en de beschikbare ambtelijke capaciteit en
kwaliteit bij de gemeenten op de verschillende onderwerpen. Het thema ‘Wonen’ is voor de
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regio een belangrijk speerpunt gezien de grote woningbouwopgave. De thema’s ‘Economie’,
‘Ruimte’, en ‘Duurzaamheid’ zijn bij één secretaris ondergebracht gezien de onderlinge
inhoudelijke samenhang. Het zwaartepunt van deze portefeuille ligt bij het thema ‘Economie’,
omdat op dit thema de AM gemeenten een gezamenlijke agenda hebben. De uitvoering van de
MRA-agenda voor ruimte, duurzaamheid en metropolitaan landschap was bij vaststelling van de
formatie beperkt in omvang. Tot slot was de constatering dat de individuele gemeenten
voldoende expertise in huis hebben op laatst genoemde onderwerpen, om de aanhaking bij de
MRA te borgen. De taak voor de regiosecretaris Economie, Ruimte en Duurzaamheid is alleen de
centrale coördinatie zodat alle AM-gemeenten zelf goed aan kunnen haken op deze
onderwerpen. Omdat de Vervoerregio de strategische advies functie vervult, is de omvang van
de formatie voor de regiosecretaris Verkeer & Vervoer beperkt tot 0,1 fte.
Specifiek voor het takenpakket van de verschillende regiosecretarissen geldt het volgende:
De algemeen regiosecretaris ondersteunt het secretarissenoverleg AM en het bestuurlijk overleg
van de regiegroep AM en het plenair AM (bijeenkomst van alle zeven colleges AM). Daarnaast
vervult de algemeen regiosecretaris een strategische adviesfunctie ten aanzien van de MRA en
AM governance en vormt de schakel met de griffiers en raden AM. De algemeen regiosecretaris
sluit aan bij de bijeenkomsten van het AM-raadsledenplatform. Tevens verzorgt de algemeen
regiosecretaris de voorbereiding vanuit AM van de Agendacommissie MRA en de Regiegroep
MRA. De secretaris werkt bij de uitvoering van deze taken nauw samen met de
bestuursondersteuners regionale samenwerking uit de deelnemende gemeenten.
De regiosecretaris Economie, Ruimte en Duurzaamheid ondersteunt het portefeuillehoudersoverleg Economie AM, inclusief het ambtelijk overleg Economie AM en het ambtelijk overleg
Recreatie en Toerisme AM. Onderdeel hiervan is ook het voorbereiden van de vooroverleggen
van het MRA platform Economie, zowel het bestuurlijk overleg (BO), directeurenoverleg (DO)
als het ambtelijk overleg (AO) op MRA niveau. Dit betreft onder andere de strategische en
inhoudelijke advisering en afstemming, het stroomlijnen van processen om te komen tot tijdige
afstemming en advisering binnen de AM regio en met de MRA, het uitbreiden en onderhouden
van het netwerk en het deelnemen aan bijeenkomsten. Daarnaast coördineert de regiosecretaris
ERD de uitvoering van de Economische Agenda Amstelland-Meerlanden. De uitvoering van de
agenda wordt gedaan door ambtenaren uit de deelnemende gemeenten. Tevens verzorgt de
regiosecretaris de strategische advisering op het gebied van regionale economie. De
regiosecretaris ERD werkt op het economisch dossier zeer nauw samen met de beleidsadviseurs
economie en recreatie & toerisme van de individuele AM gemeenten. Alle lokale
beleidsadviseurs vervullen een belangrijke rol bij de uitvoering van de Economische Agenda AM.
Voor de thema’s ruimte en duurzaamheid verzorgt de regiosecretaris ERD de centrale
coördinatie van de informatiestroom om alle AM-gemeenten goed aan te haken bij de
ontwikkelingen vanuit MRA. Hierbij gaat het onder andere om het inzichtelijk maken van
processen, signaleren van actuele onderwerpen en thema’s, het opbouwen en onderhouden van
een netwerk en het verspreiden van relevante agenda’s en documenten. Dit gaat zowel om het
MRA platform Ruimte (BO, DO en AO) als het portefeuillehouders-overleg Duurzaamheid,
inclusief de daaraan gerelateerde ambtelijke werkgroepen circulaire economie. Daar waar nodig
en behoefte is organiseert de regiosecretaris ERD ambtelijke overleggen met betrekking tot de
thema’s ruimte en duurzaamheid. Dit betreft bijvoorbeeld de in ontwikkeling zijnde provinciale
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omgevingsvisie en het in kaart brengen van het netwerk duurzaamheid van de gemeenten in de
AM regio en de MRA partners. De inhoudelijke advisering van de MRA-agenda onderwerpen met
betrekking tot ruimte en duurzaamheid ligt bij de specialisten van de individuele gemeenten.
De regiosecretaris Wonen ondersteunt het portefeuillehouders-overleg Wonen AM en het
ambtelijk overleg Wonen AM. Hieronder valt ook de voorbereiding van het bestuurlijk overleg
Bouwen en Wonen van de MRA en de ambtelijke voorbereiding daarvan binnen de MRA. Voor
het MRA-directeurenoverleg Versnellingsopgave zijn tot nu toe directeuren van alle gemeenten
uitgenodigd. Dit overleg heeft dus geen vertegenwoordiging en het wordt binnen AM niet
gezamenlijk voorbereid. Op de belangrijke wonen-onderwerpen woningproductie,
woonruimteverdeling en betaalbaarheid wordt bovendien nog samengewerkt met Amsterdam
en Zaanstreek-Waterland, de voormalige SRA, ook wel de RAP-regio. Tot voor kort deed
Amsterdam hiervoor het secretariaat van het portefeuillehoudersoverleg, maar inmiddels is
afgesproken dat dit rouleert. Het komend jaar ligt het secretariaat bij de regiosecretaris wonen
AM. Daarnaast coördineert de regiosecretaris de uitvoering en actualisering van het nieuwe
Actie Programma Wonen AM en de aansluiting hiervan bij de MRA. De uitvoering van het Actie
Programma wordt gedaan door ambtenaren van de deelnemende gemeenten. De 0,6 fte voor
Wonen zijn in de praktijk verdeeld over twee personen van respectievelijk 0,5 en 0,1 fte.
De regiosecretarissen worden voor de praktische taken ondersteund door een secretaresse die
het aanspreekpunt vormt voor de AM-regio voor de bestuurssecretariaten, griffie waar het gaat
om de bestuurlijke afspraken binnen de AM, de verzending van de stukken voor de
vergaderingen (via IBABS) en het bijhouden van het integrale vergaderoverzicht MRA/AM.
Daarnaast bestaat de ondersteuning uit het actueel houden van de informatie over AM ten
behoeve van raden, colleges en beleidsmakers in de regio op de (in ontwikkeling zijde) website
AM en de verslaglegging van de vergaderingen van de Regiegroep AM en het
secretarissenoverleg AM.

4.

Ontwikkelingen

Voor de komende periode ziet het AM-team de volgende ontwikkelingen die van belang zijn
voor dit werkplan en die tevens nauw met elkaar samenhangen:
•

Verkiezingen 2018: nieuwe colleges en raden
In maart 2018 zijn er, met uitzondering van de gemeente Haarlemmermeer, in de AM
gemeenten verkiezingen geweest. De komst van nieuwe bestuurders en raadsleden vraagt
enerzijds om een goede overdracht van datgene wat er op AM niveau en MRA niveau reeds
is ingezet en anderzijds om het herijken van de politiek-bestuurlijke prioriteiten bij
gemeenten in de deelregio. Mogelijk dat thema’s meer of minder prioriteit krijgen. Onder
andere voor het thema Duurzaamheid is de verwachting dat dit voor gemeenten een
belangrijker thema gaat worden dan de afgelopen vier jaar.

•

Vernieuwing MRA agenda: wat wil de AM regio bereiken?
De huidige MRA agenda 2016-2020 zal de komende periode vernieuwd worden en zijn
beslag krijgen in de MRA agenda 2020-2024. De verwachting is dat het niet een geheel
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nieuwe agenda zal worden, maar dat de huidige agenda het uitgangspunt zal zijn aangevuld
en aangescherpt op basis van nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken die om bestuurlijke
keuzes vragen. De vernieuwing van de MRA agenda is een mooie kans om weer hernieuwd
draagvlak en eigenaarschap bij gemeenten te creëren voor de samenwerking in de MRA.
Het is tevens voor de deelregio’s een moment om te bepalen wat voor hen belangrijke
punten zijn voor deze vernieuwde MRA agenda.
•

Duurzaamheid
Het thema duurzaamheid valt uiteen in circulaire economie (CE) en energietransitie (ET). De
uitvoering van acties op het thema duurzaamheid uit de MRA Agenda heeft het afgelopen
jaar een enorme vlucht genomen. De MRA heeft twee programmamanagers aangesteld die
de uitvoering aanjagen. Op dit moment zijn met name de koplopers in de MRA actief op het
gebied van circulaire economie en energietransitie. De MRA doet steeds meer een beroep
op de betrokkenheid en capaciteit van andere gemeenten, waaronder de AM gemeenten.
Dit als gevolg van een hoog ambitieniveau van de MRA dat zich uit in onder andere de
intentieverklaring aardgasvrije nieuwbouwen MRA, de in ontwikkeling zijnde
intentieverklaring circulair inkopen MRA en het recent opgestelde ontwikkelplan circulaire
economie MRA. Daarnaast hebben de portefeuillehouders duurzaamheid AM voor de
verkiezingen aangegeven dat zij meer betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen die
geïnitieerd worden vanuit het portefeuillehouders-overleg Duurzaamheid MRA.

•

Grote opgave voor wonen
De belangrijkste ontwikkelingen voor wonen betreffen de enorme woningbehoefte en productie, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid. Binnen de RAP-regio wordt een
aanpassing binnen de woonruimteverdeling van de sociale voorraad voorbereid. Hiervoor
zijn extra bijeenkomsten voor de portefeuillehouders en raden van de RAP-regio ingepland.
Daarnaast vraagt de huisvesting van specifieke doelgroepen steeds meer aandacht.

Naast deze ontwikkelingen speelt meer in algemene zin dat ontwikkelingen elkaar snel
opvolgen en dat de 57 benoemde acties uit de MRA agenda tot veel nieuwe deelacties,
(deel)projecten, programma’s, werkgroepen etc. leiden. Niet alleen voor individuele gemeenten,
maar ook voor het AM-team is het niet mogelijk om van al deze ontwikkelingen tot in detail op
de hoogte te zijn en blijven, laat staan om actief in alle werkgroepen en projecten deel te nemen.
Dit betekent dat er goed gekeken zal moeten worden op welke onderwerpen en acties ingezet
gaat worden; vanuit AM danwel vanuit individuele gemeenten.
Bestuurlijke betrokkenheid is essentieel
Op dit moment zijn er relatief veel waarnemend burgemeesters in de AM regio. Vier van de
zeven burgemeesters zijn waarnemend. Onder andere de burgemeesters van de twee grootste
gemeenten in AM, Haarlemmermeer en Amstelveen, zijn waarnemers en zij vervullen tevens de
rol van voorzitter en vicevoorzitter van de Regiegroep AM. Dit maakt dat de Regiegroep AM
veel nieuwe, tijdelijke, leden kent en, in combinatie met de komst van nieuwe wethouders als
gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen, maakt dat borging van het MRA gedachtegoed een
aandachtspunt de komende tijd is.
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Voorgaande ontwikkelingen leiden, naast de reguliere taken van het AM team zoals in 2.1
omschreven, tot de volgende vier speerpunten voor het AM-team voor 2018-2019.
Speerpunten AM-team:
1. Verkennen bestuurlijke wens om te komen tot één AM agenda, in aansluiting bij de
vernieuwing van de MRA agenda 2020-2024
2. Aanhaking gemeenteraden bij MRA en AM
3. Coördinatie uitvoering Economische Agenda AM
4. Coördinatie uitvoering Actieprogramma Wonen
Daarnaast zal er in het derde en vierde kwartaal van 2018 een evaluatie over de werkwijze van
het AM-team worden uitgevoerd. De uitvoering van deze evaluatie wordt door de AM
regiosecretarissen gedaan.
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5.

Werkplan 2018-2019

Voorgaande speerpunten vertalen zich in de volgende vier resultaten, in onderstaand werkplan:

Resultaten obv speerpunten
1.

2.

Vernieuwde MRA agenda, bestuurlijk
gedragen door AM gemeenten

Goede aanhaking gemeenteraden bij
MRA en AM

Activiteiten

Planning

Wie

Verkennen van bestuurlijke AM speerpunten die een
bijdrage kunnen zijn voor de vernieuwde MRA agenda
en tevens voor een integrale AM agenda.
Door o.a.:
- collegeprogramma’s AM op een rij te zetten tav
regionale speerpunten: input voor plenair AM
(september 2018)
Verkennen bestuurlijke wens voor een integrale AM
agenda/deelagenda: ronde langs (nieuwe)
portefeuillehouders AM op gebied van Wonen,
Economie, Ruimte en Duurzaamheid.
Aansturen op transparant proces van vernieuwde MRA
agenda en informeren en coördineren acties in dit kader
tbv AM-gemeenten
Samenwerking met AM-raadsledenplatform en griffiers
verder vormgeven; AM raadsledenplatform en bijdrage
aan conferenties raden.
AM-website vernieuwen, aansluiting bij MRA website,
met informatie specifiek voor deelregio AM.

Sept-nov 2018

Alle regiosecretarissen in
samenwerking met gemeenten

Juni-sept 2018

Regiosecretaris Wonen en
regiosecretaris Economie, Ruimte en
Duurzaamheid

Q3 en Q4 2018

Algemeen regiosecretaris ism
inhoudelijk regiosecretarissen

doorlopend

Algemeen regiosecretaris

Q3 en Q4 2018

AM-team
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3.

4.

Coördinatie uitvoering Economie Agenda
AM

Uitvoering Actie Programma Wonen

Coördineren van de uitvoering van de 16 acties in de
huidige Economische Agenda Amstelland-Meerlanden
conform het Uitvoeringsprogramma, inclusief
aanbesteding en financiën.
Mede uitvoering geven aan 2 van de 16 acties uit de
Economische agenda (nl. Netwerk Circulaire Economie
en Strategische advisering Plabeka)
Opstellen uitvoeringsprogramma Economische Agenda
Amstelland 2019 en verder, inclusief vaststelling door
gemeenten en organiseren financiële middelen ten
behoeve van de uitvoering.
Coördineren en uitvoering geven aan het
Uitvoeringsprogramma Economische Agenda
Amstelland-Meerlanden 2019 ev.
Coördinatie uitvoering en actualisering Actie
Programma Wonen AM, coördinatie uitvoering
vastgestelde acties en aansluiting bij acties MRA en
RAP-regio; leveren tussentijdse rapportage aan
colleges en raden; financiële afhandeling acties.

2018

Regiosecretaris Economie, Ruimte
en Duurzaamheid

2018

Regiosecretaris Economie, Ruimte
en Duurzaamheid

Q4 2018

Regiosecretaris Economie, Ruimte
en Duurzaamheid

2019 ev.

Regiosecretaris Economie, Ruimte
en Duurzaamheid

2018 en verder

Regiosecretaris Wonen

De reguliere werkzaamheden van de regiosecretarissen vertalen zich in onderstaande resultaten

Resultaten obv reguliere taken AM-team

Activiteiten

Planning

Wie

Goede aanhaking bij MRA processen en acties

In kaart brengen processen MRA en advies hoe AM
daarop het beste kan aanhaken

2018 - Q1 2019

Algemeen regiosecretaris, in
samenspraak met de inhoudelijk
regiosecretarissen
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Voortgang proces en acties RAP-regio
Goede voorbereiding AM overleggen op ambtelijk
en bestuurlijk niveau

Goede aanhaking Raadsledenplatform AM

Zicht hebben op de uitvoering van voor AM relevante
MRA-acties en andere zaken die spelen in de regio en
verbindingen leggen met de deelregio gericht op
kennisuitwisseling

doorlopend

Alle regiosecretarissen

Coördinatie van vooroverleggen ambtelijk, DO en BO
platform Economie MRA en ambtelijk vooroverleg
Wonen en portefeuillehoudersoverleg Bouwen &
Wonen MRA
Strategische advisering regionale economie en wonen
AM
Uitvoering evaluatie werkwijze AM-ondersteuning
Organisatie en ondersteuning
portefeuillehoudersoverleg RAP-regio
Voorbereiding ambtelijke overleggen en
portefeuillehouders-overleggen Economie, Wonen en
Verkeer & Vervoer in AM verband
Voorbereiding MRA PHO’s en platforms Economie en
Bouwen & Wonen en coördinatie platform Ruimte en
PHO Duurzaamheid.
Voorbereiding Regiegroep MRA en Agendacommissie
(via Regiegroep AM).
Aansluiten bij raadsledenplatformbijeenkomsten
AM/uitvoering conform notitie samenwerking raden

doorlopend

Inhoudelijk regiosecretarissen

doorlopend

Alle regiosecretarissen

Q3 en Q4 2018
2o18-2019

Alle regiosecretarissen
Regiosecretaris Wonen

doorlopend

Inhoudelijk regiosecretarissen

doorlopend

Inhoudelijk regiosecretarissen

doorlopend

Algemeen regiosecretaris

doorlopend

Algemeen regiosecretaris, in
samenspraak met de inhoudelijk
regiosecretarissen
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6.

Financiën

Onderstaand is de begroting van de GR Amstelland-Meerlanden overleg openomen. Deze
begroting is door de Regiegroep AM aan de colleges en raden toegestuurd voor zienswijzen.

CONCEPT Begrotingen 2018 èn 2019 (alle bedragen in euro’s)
Uitgaven

Geraamd Geraamd
2018
2019
Inkomsten

Geraamd Geraamd
2018
2019

Bijdragen deelnemende

Regiosecr. Alg. + secr. *

108.900

109.200 gemeenten op basis
inwoneraantal

Regiosecr.EZ/Duurzaamhd/RO

65.100

66.000

Regiosecr. Verkeer & Vervoer

9.300

10.000

Regiosecretaris Wonen

55.800

Bureaukosten/overige kosten

8.900

Onttrekken uit egalisatiereserve
Totaal

248.000

P c
g
x
g 2019 0%, k
Saldo egalisatiereserve per 01/01/18:
Saldo egalisatiereserve per 01/01/19:
Saldo egalisatiereserve per 01/01/20:

56.000 Aalsmeer
Amstelveen
Diemen
De Ronde Venen
8.800 Haarlemmermeer
Ouder-Amstel
Uithoorn

01/01/16

01/01/17

22.800
64.700
19.600
4.300
105.500
9.800
21.300

22.900
65.200
19.900
4.300
106.600
9.800
21.300

248.000

250.000

250.000 Totaal

z
p € 0,73 / w
( xc .
; € 0,10/ w.).
€ 157.975 (verwacht, na verwerking nagekomen rekeningen)
€ 157.975 (verwacht)
€ 157.975 (verwacht)

Toelichting
Aantallen inwoners AM-gemeenten per 01/01/16
Aalsmeer
8,31%
31299
Amstelveen
23,54%
88602
Diemen
7,13%
26840
De Ronde Venen
11,31%
42576
Haarlemmermeer
38,39%
144518
Ouder-Amstel
3,56%
13411
Uithoorn
7,75%
29181
Totaal
100,00%
376427

*) Incl. Extra secretariële ondersteuning 0,4 fte

Aantallen inwoners AM per 01/01/17
8,27%
31373
23,54%
89294
7,19%
27272
11,27%
42763
38,49%
146003
3,54%
13419
7,70%
29201
100,00%
379325

25.200,00

Nagekomen rekeningen m.b.t. inzet 2017:
- Regiosecretaris EZ/Duurzaamheid/RO [ nog niet ontvangen / schatting 8md]
- Regiosecretaris Verkeer & Vervoer (8 mnd x 0,1 fte)
- Regiosecretaris Wonen (6 mnd x 0,6 fte)
Totaal:

29.800,00
6.200,00
24.000,00
60.000,00
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